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Θέμα: «Ευχές και προτάσεις για την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2012-13» 

 
 

Liebe DaF Kolleginnen und liebe DaF Kollegen!  

 

«Καλή Σχολική Χρονιά» εύχομαι ολόψυχα σε σας,                

τις οικογένειες σας και σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα.  

Εύχομαι Υγεία σωματική, πνευματική και ψυχική,      

Δύναμη να ανταποκριθούμε στις δυσκολίες και τα προβλήματα τα 

δικά μας αλλά και να στηρίξουμε τους/τις μαθητές/τριες μας που 

βρίσκονται σε ευαίσθητη ηλικία και χρειάζονται τη στήριξη μας, Αλληλεγγύη, γιατί θα μας 

βοηθήσει να ανταπεξέλθουμε. Τέλος εύχομαι να έχουμε Χιούμορ γιατί προσθέτει μια 

ακόμη διάσταση στην επικοινωνία και είναι μια ικανότητα έκφρασης, η οποία δημιουργεί 

θετικό κλίμα με αποτέλεσμα να μειώνει τις εντάσεις. 

Η αρχή της σχολικής χρονιάς ενδείκνυται για να τεθούν κανόνες και όρια στις τάξεις και 

στο σχολείο σας, θέτουν ένα πλαίσιο επικοινωνίας και συνεργασίας καθώς κρίνονται 

απαραίτητα για την ισορροπία αλλά και την διαπαιδαγώγηση των μαθητών/τριών. Εμπλέξτε 

τους στη διαδικασία αυτή, αφήστε τους να αναλάβουν πρωτοβουλία, να διατυπώσουν 

κανόνες με θετικό και ξεκάθαρο τρόπο αλλά και να προτείνουν τις συνέπειες τυχόν 

απόκλισής τους, ώστε να αναπτύξουν έμπρακτα αξίες. Η διαδικασία αυτή συμβάλει στην 

καλλιέργεια ευθύνης και σεβασμού. Μια όμορφη πρόταση για δημιουργική καταγραφή κι 

απεικόνιση των κανόνων θα βρείτε στη διεύθυνση:  

http://www.comenius-schule-eppstein.de/wp-content/images/Klassenregeln_600.jpg 

 

 

 
Θεσσαλονίκη, 03.09.2011 
Αριθ. Πρωτ.:   728 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

 Κερκινοπούλου Γιάννα 
Σχολική Σύμβουλος ΠΕ07 (Γερμανικής)   

Προς  
 

Τις Σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης 
Δ/νσεων Ανατ. Θεσ/νίκης 
 και των Νομών:  
Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, 
Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, 
Κέρκυρας, Λευκάδας, Σερρών & Χαλκιδικής. 
 για τις/τους εκπαιδευτικούς Γερμανικής 
 

(Δια μέσου των Δ/νσεων) 

Ταχ. Δ/νση 
 
Τ.Κ. 
Ταχ. Θυρ. 
Τηλέφωνο 
Κινητό 
Fax 
E- mail 

: 
 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

Χάλκης 8, 10ο χλμ. 
Θεσσαλονίκης - Μουδανιών:  
57001 
Δ. 5019 
2310/365320& 365340 
6977638419 
2310/286715 
 grss@kmaked.pde.sch.gr 
gkerkino@gmail.com 

Κοιν.: 
 
Τμήμα Επιστημονικής  
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 
Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης 
Κεντρικής Μακεδονίας  
Ηπείρου & 
Θεσσαλίας 
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ενώ περισσότερες ιδέες-πηγές έμπνευσης θα βρείτε στη διεύθυνση: 

https://www.google.gr/search?hl=en&q=klassenregeln&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&biw=1429&bih

=932&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=YzVHUPycJOqA4gSguIDQCQ 

 

Για την ολοκλήρωση της προηγούμενης διεργασίας καλό είναι να συναφθεί ένα 

συμβόλαιο τάξης. Αναλυτικά τα βήματα όλης της διαδικασίας με απλό και κατανοητό τρόπο 

βρίσκονται στη διεύθυνση του σχολείου, το οποίο 

υλοποίησε με επιτυχία την πρόταση http://www.ema-

gym.de/dasemag/eltern/foerderverein/82-foerderverein.html.  

 

Δημιουργήστε από την πρώτη ώρα ένα ευχάριστο κλίμα 

μάθησης με παιχνίδια γνωριμίας. Επιλέξτε ανάλογα με το 

επίπεδο της τάξης το κατάλληλο παιχνίδι, όπως είπε κι ο 

Friedrich Schiller: „Der Mensch spielt nur, da wo er in voller 

Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz 

Mensch, wo er spielt.“ Με τον τρόπο αυτό θα καταρρίψουν στερεότυπα για τη Γερμανική 

γλώσσα και βιώσουν τη χαρά της μάθησης. 

Πολλές ωραίες ιδέες για παιχνίδια γνωριμίας θα βρείτε στις ιστοσελίδες: 

http://wiki.zum.de/Kennenlernspiele  

http://www.spielewiki.org/wiki/Kategorie:Kennenlernspiel 

 

Σας υπενθυμίζω επίσης πως το Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου είναι „der Tag der deutschen 

Sprache“. http://www.vds-ev.de/ag-tag-deutsche-sprache-thema 

 

Επίσης στην ιστοσελίδα του πρώην Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και συγκεκριμένα στο 

σύνδεσμο για τα Γερμανικά βιβλία Γυμνασίου εξακολουθούν να είναι αναρτημένα τα βιβλία 

και το λογισμικό (http://www.pi-schools.gr/content/index.php?lesson_id=6&ep=81).  

 

«Καλή αρχή» 

  Στη διάθεσή σας! 

 

Παρακαλούνται οι κκ. Διευθυντές/ντριες να ενημερώσουν τους/τις εκπαιδευτικούς 

κλάδου ΠΕ07 ή/και να προωθήσουν την ενημέρωση στο προσωπικό mail τους. 

 

 

  
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

 

Γιάννα Κερκινοπούλου 

          Σχολική Σύμβουλος Γερμανικής 
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